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 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

  

  
ఘంట లఘంట ల  రజతోత వంరజతోత వం    

(( జయచితర్జయచితర్   ––  11997700,,    ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  

గత యిరవై యేళళ్లో, 1950 నుంచి 1970 వరకూ, కనీసం పది తెలుగు సినిమాలైనా 
చూసి వునన్ వారికి ఘంటసాల పేరు తెలియకుండా వుండటం అసంభవం. ఈ రెండు దశాబాద్లలో 
విడుదలైన కొనిన్ వందల తెలుగు చితార్లలో ఘంటసాల పాట లేని చితార్లు పాతికకు తకుక్వే 
వుంటాయంటే నమమ్టం సులభం. ఇనేన్ళుళ్గా ఘంటసాల పాడిన వేల పాటలలో చితర్ం 
విడుదలైనపుప్డు సగానికి పైగా పర్జలకు నచేచ్వనీ, వాటిలో పదేళుళ్ దాటినా శోర్తలకు విన వేడుక 
అనిపించే పాటలు యాభై పై చిలుకే వుంటాయనీ, అందులో దాదాపు పది పాటలు పండిత, 
పామర, సరవ్జనరంజకంగా యెపప్టికీ వుండేవనీ అంటే అది అభినందన సమయంలో అందరూ 
చెపేప్ అతిశయోకిత్ కాదు. ఆది దేవుడైనా అధికేష్పించలేని పరమ సతయ్ం.  

ఇనేన్ళుళ్గా తెలుగు చితర్ పరిశర్మలో అంతరాభ్గమై వుంటునన్ ఘంటసాల గురించి ఏది 
వార్సినా చరివ్త చరవ్ణమే అవుతుంది. కాబటిట్ యికక్డ వారి గురించి అందరికీ తెలిసిన విషయాల 
గురించి తకుక్వగాను, అంతగా తెలియని విషయాల గురించి ఎకుక్వగానూ తెలియజేసాత్ను.  

 
నేపథయ్ గాయకుడు 

కీరిత్శేషులు సముదార్ల రాఘవాచారుయ్ల పోర్తాస్హంతో మదార్సు చేరుకొనన్ ఘంటసాల మొటట్ మొదట చినన్ చినన్ వేషాలు వేశారు. 
బృందగానాలలో గొంతు కలిపారు. తానుగా పాటపాడే అవకాశం బి.ఎన.రెడిడ్ నిరిమ్ంచిన వాహినీ వారి “సవ్రగ్సీమ” (1945) లో కలిగింది. ఆ పాట 
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సి.హెచ. నారాయణరావుకి నేపథయ్ం “గాజుల పిలల్” అనే నృతయ్ నాటికకు భానుమతితో పాడిన యుగళ గీతం. ‘ఓ నా చిటిట్ చిలకా ఎంతలసీ పోతివే అయోయ్’ 
అనన్దీనాడు వినాన్, ఘంటసాల కంఠంలో ‘కంచు’దనం కమమ్దనం ఆ నాటినుంచే కలసి వునాన్యనన్ సంగతి తెలుసుత్ంది.  

ఆ నాటికే కొందరు నేపథయ్ గాయకులు వునాన్రు. కాని సినిమాలలో చాలా మటుట్కు పాటలు పాతర్ధారులే పాడేవారు. ముఖయ్ పాతర్ధారుల 
పాటలనీన్ నేపథయ్ కంఠాలలోనే వుండడం 1950 తరావ్త కాని జరగలేదు. ఆ సంవతస్రం విడుదలైన ‘సవ్పన్ సుందరి’ చితర్ం మధుర గీత మంజరిగా 
చూచిన వారి అభిమానానీన్, చూడని వారి అభిమానానీన్ చూరగొనన్దనటం నిసస్ంశయం. అమృతోపమేయమూ, అజరామరమూ అయిన ఆ సంగీతం 
సృజించింది కీరిత్ శేషులు సి.ఆర.సుబబ్రామన. దీనితో ఘంటసాల నేపథయ్ గాయకునిగా సిథ్రపడినటేల్ అని చెపుప్కోవాలి. ఆర.బాలసరసవ్తీదేవితో పాడిన 
యుగళ గీతాలు ‘ఈ సీమ వెలసిన హాయీ’, ‘కానగనైతినిగా’, తానే పాడిన ‘సాగుమా సాహిణీ ఆగని వేగమే జీవితము’ యీనాటికీ వినన్వారిపటల్ 
మలయానిల వీవనలు.  

1951 లో విడుదలైన “మలీల్శవ్రి”, దానికి రెండేళళ్ తరవాత వచిచ్న “దేవదాసు” చితర్ గాయకునిగా ఘంటసాల కెదురేలేదనన్ విషయం ఋజువు 
పరిచాయి. నేపథయ్ గాయకునిగా ఆనాడే ఘంటసాల సాధనా, పర్తిషాట్ పతాక సాథ్యి నందుకునన్వని చెపుప్కోవచుచ్. ఆ తరువాత పాడిన పాటలతో అంతకు 
పైమెటుట్ ఎకక్లేమా అంటే (జాను తెనుగుకూ జాతిఘనతకు శీర్ మలాల్ది రామ కృషణ్శాసతరీ, కరాణ్ట, లలిత సంగీత శాసాత్ర్లకు పెండాయ్లా మోర్యించిన 
“జయభేరి” తకక్) దానికి కొంత కారణం బుదుబ్ద పార్యమైన కలగలపు సంగీతము, నానాటికీ కీష్ణిసుత్నన్ పర్జల అభిరుచీ, తన కంఠం పటల్ ఘంటసాల 
చూపిన నిరాదరణ, నిరల్క్షయ్మూ ! కంఠ మారద్వం దైవదతత్ం. సాధన మానవ పర్యతన్ సాధయ్ం. ఆ రెంటి కలయిక వలన సిదిధ్ంచిన మధురసవ్నానిన్ కఠోర 
నియమాలతో కాపాడుకోక పోవటమే ఘంటసాల చేసిన లోపం. ఇదే జరగకుండా వుంటే అసలు కొతత్ గాయకులు పర్వేశించటానికి అవకాశం కలిగేది 
కాదేమో!  

 
సంగీత దరకుడు  

సినిమాల కోసం ఘంటసాల మొటట్ మొదట వరస చేసిన పాట “రతన్మాల” (1947)లో వినిపించింది. కీరిత్ శేషులు సి.ఎస.ఆర. పాడిన ‘ఆగవే 
మరదలా’ అనన్దాపాట. ఆ చితర్ంలోనే మరికొనిన్ పాటలు -(‘అందగాడ ఓబలేశా, దారి తెలియదాయె’) తానే చేసినా, ఆ వరసల ఘనత తకిక్న పాటలు 
చేసిన సుబబ్రామన కే దకిక్ంది. అలానే ‘బాలరాజు’ (1948) లో నాలుగైదు పాటలు (‘నవోదయం, తేలి చూడుము హాయీ’ యితాయ్ది) చేసినా, చితర్ంలో 
సహాయ సంగీత దరశ్కునిగా వేసినా, ఆ చితర్ంలో అనిన్ పాటలూ ఎస.వరలకిష్ మృధు మధుర గానంతో బర్హామ్ండంగా పర్జాదరణ పొందినా, ఆ ఘనత 
కూడా అపప్టికే పేరు పర్తిషట్లారిజ్ంచుకొనన్ గాలిపెంచలకే దకిక్ంది. ఆ చితర్ంలో వీరిదద్రు చేసిన పాటలే కాక సుబబ్రామన వీ వుండటం ఒక విశేషం.  

ఘంటసాల సంగీత దరశ్కునిగా నియమించబడిన మొదటి చితర్ం మహతీ వారి ‘లక్షమ్మమ్’. నాలుగు కంపెనీలు మారి యీ చితర్ం 1950 లో 
విడుదల కాకమునుపే ‘మనదేశం’ ‘కీలుగురర్ం’ చితార్లు 1949 లో వచాచ్యి. ‘లక్షమ్మమ్’ కోసం చేసిన వరసలు వినన్ నాయిక పాతర్ధారిణి, తన సవ్ంత 
చితర్ం ‘మనదేశం’ కోసం ఆయనను బుక చేయటం, ఆ పాటలు వినన్ మీరాజ్పురం రాజావారు ‘కీలుగురర్ం’ సంగీతపు కళెళ్ం ఘంటసాల చేతికివవ్టం 
జరిగింది. అంత విజయవంతంగా నడవని కారణాన ‘లక్షమ్మమ్’ పాటలు యీనాడు ఎవవ్రికీ గురుత్లేవు. కాని ‘మనదేశం’ లో రెండు యుగళ గీతాలూ, 
కృషణ్వేణి, ఎం.ఎస.రామారావు పాడిన ‘ఎందుకో ఈ అనుబంధం’ ‘చలో చలో రాజా’ ఆనాడు ‘హిట’ గీతాలు. ఈ నాటికీ నితయ్ నూతనతవ్ంతో 
తొణికిసలాడే యువగీతాలు. ఇక ‘కీలుగురర్ం’ లోని ‘కాదుసుమా కల కాదు సుమా’ పర్జలనెలా వెరెర్కిక్ంచిందో ఆనాటి పేర్క్షకులకు తెలుసు. ఈ చితర్ంలోని 
‘అమమ్ గావుమమమ్’ ‘దికుక్ తెలియదేమి సేతు’ పాటలతోనే పి.లీల పర్థమ శేర్ణి నేపథయ్ గాయనిగా పదేళుళ్ నిలబడింది. ఇపుప్డు వింటే ‘కాదు సుమా’ కొంత 
పాత ఫకీక్లో వుంటుంది కాని, ‘ఎంత కృపామతివే’ ‘తెలియవశమా’ పాటలు, యెనోన్ కొతత్ పాటలకంటె మెతత్గా వుంటాయి. ఇపప్టికీ ఘంటసాల 
కచేచ్రీలలో పాడే తతవ్ం ‘ఎవరు చేసిన ఖరమ్’ ఆ చితర్ంలోనిదే ! 

విజయా వారి ‘షావుకారు’ (1950) సాంఘిక చితార్లలో యెపప్టికీ యెటువంటి ఉనన్త సాథ్యినాకర్మించుకొని నిలవగలదో, అందులో 
వినిపించిన ఘంటసాల సంగీతమూ అలానే నిలవగలదు. ‘ఇంతేననాన్’, ‘మారిపోవురా కాలము’ పాటలలో మాధవపెదిద్కొక విశిషట్ సాథ్నం లభించింది. 
వాదాయ్నుసరణ వినీ వినబడకుండా నాయకుడు (ఘంటసాల) పాడిన ‘ఏమనెనే చినాన్రి’ యిపప్టికీ అదివ్తీయం. కనకం పాడిన ‘భలే దొరలకు’ ఎపప్టికీ 
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పాతౌర్చితి గల పాటకు ఒక పర్తీక. పతాక సనిన్వేశంలో ఒక హరికథను నేపథయ్ సంగీతంగా ఉపయోగించిన తీరు (దరశ్కుడు:ఎల.వి.పర్సాద) 
అనుపమానం. ఇలా ఆ చితర్ంలో సంగీతం గురించి యెంతయినా చెపుప్కు పోవచుచ్.  

ఘంటసాల సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన మిగిలిన తొంభై చితార్లలో చెపుప్కోవలసినవి సాంఘికాలలో “చిరంజీవులు,” జానపదాలలో 
“రహసయ్ం,” పౌరాణికాలలో “దీపావళి.” ఈ మూడు చితార్లెనన్టానికి కారణం వాటిలోల్ దాదాపు అనిన్ పాటలూ అందమైనవే కావటం; పర్తి పాట సవ్యం 
సృజనాతమ్క శకిత్కి తారాక్ణాలు కావటం; వరసలూ, రచనా, సమయ శుదిధ్, సంధరోభ్చితమూ కావటం. మలాల్ది రామకృషణ్ శాసిత్ గారు “చిరంజీవు”లోల్ 
వార్సిన పర్తి పాటా సాహితయ్ లోకంలో సజీవంగా వుండేటటుల్ పార్ణ పర్తిషట్ చేసిన ఘనత ఘంటసాలది. ‘రహసయ్ం’లో గిరిజా కళాయ్ణ యక్షగానంలోనే కాక, 
తకిక్న పాటలకూ మలాల్ది గారు ఆదేశించిన రాగాలలోనే పర్జారంజకమైన (విఖాయ్త కరాణ్టక సంగీత పండితులైన చితూత్రు సుబర్హమ్ణయ్ం పిళైళ్ గారు యీ 
చితర్ంలోని సంగీతానిన్ ఎంతైనా మెచుచ్కొనాన్రు) వరుసలు యేరప్రచిన వినయమూ, విదాయ్ ఘంటసాలవి. “దీపావళి” చితర్ంలో సతయ్భామ పాతర్ను 
సాహితయ్ రూపంగా ‘సరియా నాతో’ అంటూ కీరిత్ శేషులు సముదార్ల చితిర్సేత్ దానికి సంగీతంతో సమగర్రూపం దిదిద్న వినాన్ణం ఘంటసాలది.  

‘పర్యోగ శరణం వాయ్కరణం అనన్టుల్ శోర్త శశ్రణం సంగీతం ముఖయ్ంగా చితర్ సంగీతం డబాబ్ పాటలూ, పాశాచ్తయ్ ధోరణులూ, హిందీ పాటల 
అనుకరణలూ, తమిళ గీతాల అనుసరణలూ యివనీన్ శోర్తల అభిరుచిని ఆలంబనగా తీసికొని నిరంకుశ పరిపాలన చేసుత్నన్పుప్డు అటువంటి సంగీతం 
ఘంటసాల మళీళ్ వినిపించాలని కోరుకొనడం నేల విడిచి సంగీతం చేయమనడం. 

పర్ఖాయ్త నిరామ్తల ఆదేశానుసారం హిందీ పాటలు మకీక్కి మకిక్ అనుకరించిన ఘంటసాల __ యీనాటి కుష్దర్ సంగీతం __ అదే కల్బుబ్ 
సంగీతం __ వినిపిసూత్ అందులోనే తగుమాతర్ం అందాలు దొరిల్సుత్నన్ ఘంటసాల _ అవకాశం దొరికితే సదివ్నియోగ పరచుకునే సోత్మత గల వయ్కిత్. 
నిజానిన్ తెలియని, తెలుసుకోలేని నిషాఠ్గరిషుట్లు, ఘంటసాల అభిమానులే ఒక మాట అడగవచుచ్. అటువంటి పనులు ఘంటసాల చేయ నిరాకరించ 
కూడదా అని. బర్తుకు తెరువుగాసుకోలేని మూరఖ్తవ్ం అతనిలో లేదు. నిరామ్తల ఆదేశానుసారం సంగీతం చెయయ్ము అనన్వారు లేకపోలేదు. వారికి 
మొదటోల్ ఆతామ్భిమానం మిగిలినా, కంటార్కుట్లు సనన్గిలిల్ పోవడంతో అదీ వెచిచ్ంపబడక తపప్లేదు. ఇపుప్డు వాళళ్కు రెండూ లేవు. నిరామ్తలను ఒక వంక 
మెపిప్సూత్ వుంటేనే పరిశర్మలో నిలబడగలగటం. అలా వుంటేనే అడపాదడపా వచిచ్న సదవకాశానిన్ వినియోగ పరచుకోవడం. అలా జరిగితేనే 
గిరిజాకళాయ్ణం వంటివి సిదిధ్ంచటం.  
 
చి  నిరామ్త 

ఘంటసాల “పరోపకారం” (1953), “సొంతవూరు” (1956) “భకత్రఘునాధ” (1960) అనన్ మూడు చితార్లు సవ్యంగా నిరిమ్ంచారు. 
ఘంటసాల పాడిన ‘వలపుల కథకిది తొలిపలుకు’ ‘హృదయమా సాగిపొమామ్’ “పరోపకారం” లోనూ కృషణ్పరమైన ‘వెనెన్ల విరియునురా’ ‘మలెల్మొగగ్లాల్ర 
సిగుగ్ బుగగ్లాల్ర’ “సొంతవూరు” లోనూ జాఞ్పకం చేసుకొనదగిన పాటలే అయినా సంగీత పరంగా ఉతత్మమైనది “భకత్రఘునాధ” చితర్మే. ‘జయ మురళీ 
లోలా’ అని కోమల పాడిన జావళి, ‘నీ గుణ గానము’ ‘సంసారజలధి దాటించే నావ, గోపాల దయసేయరా’ అనన్ భజనలూ, ‘కొండమీద సందమామ’ 
అనన్ పలెల్ పాట ఆ చితార్నికి సవ్రాలంకరణలు. విజయం సంగతి ఎలా వునాన్ యీ చితర్ం తీసినందుకే పర్జలు హరిష్ంచగలిగారు కాని, సంగీత దరశ్కుడు 
నిరిమ్ంచడానికి పర్తేయ్క కారణం కనబడని మిగతా రెండు చితార్లనూ కాదు. పర్సుత్త పర్జాభిరుచి తెలిసిన ఘంటసాల, భవిషయ్తుత్లోనూ నిరామ్తగా 
వయ్వహరిసాత్రని అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు.  
పైరవేట రికారుడ్ల గాయకుడు 

గత పాతికేళళ్లో ఘంటసాల కనీసం అరవై పాటలకు పైగా పైరవేటు రికారుడ్లు యిచిచ్ వుంటారు. కపిలవాయి రామనాధ శాసిత్ తరువాత హిస 
మాసట్రస్ వాయిస వారికి అంత లాభసాటి గాయకుడు ఘంటసాలే. తాను మొటట్ మొదట ఇచిచ్న రికారుడ్లో ఒక పర్కక్, ‘గాలిలో నా బర్తుకు’ అనన్ పాట, 
మరోక పర్కక్ ‘నగుమోమునకు’ అనన్ పదయ్ం. ఇది బాగానే చెలుల్బడి అయినా తదుపరి యిచిచ్న ‘పుషప్ విలాపం’ ‘పుషాప్ంజలి’ (కరుణశీర్ పదాయ్లు) 
‘ఏడుకొండల సావ్మీ’, ‘నమో వెంకటేశా’ (రావుల పరిత్ భదిర్రాజు రచనలు) అముమ్డు పోయినటుల్ (నా అంచనా, ఒకొక్కక్టి పది, పదిహేను వేలు) వేల 
సంఖయ్లో అముమ్డు పోలేదు. ఇపప్టిదాకా యిచిచ్న పాటలలో జాతీయ గీతాలు (సరోజినీ దేవి, సావ్తంతర్య్ సిదిధ్) రాషటరీయ గీతాలు (ఆంధర్ రాషట్రం) శీర్రామ, 
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వినాయక, వెంకటేశవ్ర దేవరలపై సోత్ర్తార్లు, జానపద గీతాలు (సింత సిగురు చినన్దాన, నీచేయి నా చేయి) పేర్మ గీతాలు (తలనిండ పూదండ, వెలిగించవే 
చినిన్ వలపు దీపం) వునాన్యి. ఏనాడో “మన దేశం” చితర్ంలో సతరీ పాతర్ధారులు పాడిన ‘అతత్లేని కోడలు’ ‘పంచదారవంటి పోలీసెంకటసామి’ తదుపరి 
ఘంటసాల కచేరీలలో పాడి పర్జాదరణ సాధించగా, ఆ తరువాత పైరవేటు రికారుడ్గా విడుదలైనది. ఇవనీన్ కాసత్ పెదద్ మనిషి తరహా ఏంపిల్ ఫైయరల్ వారికి, 
వారిని తెపిప్ంచుకొనే వారికీ సుపరిచితాలే. ఇటీవలే తగిగ్ంపు ధరకు యీ పాటలు గల ఒక లాంగ పేల్యింగ రికారుడ్ గార్మఫోన కంపెనీవారు విడుదల 
చేశారు.  
పాటల రచయిత 

ఘంటసాల గురించి చాలామందికి తెలియని విషయం యిదొకక్టే. రంగపర్వేశం చేసిన మొదటి కాలంలో దాదాపు పది పదిహేను పాటల దాకా 
ఘంటసాల వార్యడం జరిగింది. ఒకటి కొందరికి తెలిసినదే ‘బహుదూరపు బాటసారీ’ అనన్ది. రికారుడ్గా వచిచ్, యిపప్టికీ అముమ్డు పోతునన్ది. రాను 
రాను పనుల ఒతిత్డి వలన, తనకంటే బాగా వార్సే రచయితల పాటలు కొలల్లని గర్హించే శకిత్ ఘంటసాలలో వుండటం వలన వార్యటం మానుకొనాన్రు. 
తకిక్న పాటలు రేడియో శోర్తలకు పరిచితాలే. అందులో ఒకక్టి ఉదహరిసూత్ ముగిసాత్ను. అది ఘంటసాలకు వరిత్సుత్ంది ఆతమ్ వరణ్నగా. ఘంటసాలకూ 
వరిత్ంచాలి తన అభిమానుల ఆశంసగా 

“సంసారమనే సాగరమందు 
సంగీతమనే పూల నావపై  
సరిగమపదనిస అంచులు దాటి  
సరేవ్శవ్రునీ తలచమనన్దీ  
సుఖముగ సవ్రగ్ము చేరమనన్దీ” 

- .ఎ.కె.రంగారా
★★★
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